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§ 16 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
 
Selostus Aluevaalilautakunta oli kutsuttu koolle 17.12.2021 päivätyllä jäsenille 

toimitetulla kokouskutsulla. 
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§ 17 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Lahti ja Håkan Ekström. 
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Aluevaalilautakunta 20.12.2021 § 18 
 
 

§ 18 

Aluevaalilautakunnalle toimitettujen ehdokashakemusten ja ilmoitusten 
tarkastaminen vuoden 2022 aluevaaleissa 
 

Valmistelijat / lisätiedot: 
Aluevaalilautakunnan sihteeri Matti Aaltonen 
 
 

Päätösehdotus: Aluevaalilautakunnan sihteeri Matti Aaltonen 
 

Aluevaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset ja ilmoitukset. 
 
Aluevaalilautakunta 
  

1. huomauttaa vaalilain 36 §:ssä säädetyn perusteella 
puolueen vaaliasiamiehiä seuraavasti: 

  
Huomautus 
  
Suomen Keskusta r.p. 
  
Ehdokas Reijo Nykyri, metsänhoitaja, ekonomi, Espoo. 
  
Vaalilain 143 h §:n 1 momentin 2) kohdan mukaan puolueen 
ehdokashakemukseen on liitettävä kunkin ehdokkaan allekirjoittama 
ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet 
asettaneen puolueen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan 
valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa 
aluevaaleissa suostunut toisen puolueen eikä valitsijayhdistyksen 
ehdokkaaksi. 
 
Aluevaalilautakunnan kuulutuksessa ehdokasasettelusta todettiin, 
että ehdokassuostumuslomakkeet tulee toimittaa alkuperäisinä 
alkuperäisellä allekirjoituksella. Sähköinen allekirjoitus voidaan 
hyväksyä, mikäli se on luotettavasti todennettavissa. Skannattuja tai 
kopioituja allekirjoituksia ei hyväksytä. 
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Reijo Nykyri ei ole toimittanut alkuperäistä, alkuperäisellä 
allekirjoituksella varustettua ehdokassuostumuslomaketta. Kyseisen 
ehdokkaan ehdokassuostumuslomakkeen allekirjoitus ei ole 
myöskään luotettavasti todennettavissa oleva sähköinen allekirjoitus.  
 
Suomen Keskusta r.p:n vaaliasiamiestä on suullisesti kehotettu 
toimittamaan alkuperäinen allekirjoitettu ehdokassuostumuslomake 
tai muu riittävä selvitys asiasta. Nykyri on toimittanut 
aluevaalilautakunnan sihteerille sähköpostiviestin, jossa on sama 
ehdokassuostumuslomake muuttumattomana sekä viesti, jonka 
mukaan hän ei ole toimittamassa muuta allekirjoitusta tai 
lisäselvitystä asiassa. 
 
Mikäli Nykyrin ehdokassuostumuslomakkeeseen ei toimiteta 
alkuperäistä allekirjoitusta tai luotettavasti todennettavissa olevaa 
sähköistä allekirjoitusta taikka asiassa ei esitetä muuta riittävää 
selvitystä sille, että Nykyri on antanut suostumuksensa ehdokkaaksi 
huomautuksesta huolimatta määräaikaan 22.12.2021 ennen klo 16 
mennessä, aluevaalilautakunta hylkää puolueen 
ehdokashakemuksen tätä ehdokasta koskevilta osin. 
 

2. toteaa, että 
  
Keskusta r.p:n vaaliasiamies on ilmoittanut, että ehdokas Arto Ritari 
vaatii ehdokkuutensa vetämistä pois. Aluevaalilautakunta toteaa, 
että vaalilain 36-40 §:ssä on tyhjentävästi käsitelty ne tilanteet, joissa 
ehdokas voidaan vielä poistaa ehdokaslistalta sen jälkeen 
hakemusten jättämisen määräaika on kulunut umpeen. Pelkkä 
ehdokkaan ilmoitus siitä, että hän ei halua olla ehdokkaana ei ole 
sellainen syy, jolla hänet voidaan poistaa ehdokaslistalta. 
Lautakunta toteaa, että Arto Ritarin ehdokashakemusta ei voida 
esitetyillä syillä poistaa ehdokaslistalta. 
 
Kansallinen Kokoomus r.p:n ehdokaslistalla on ehdokas Marika Räf 
(ent. Niemi). Ehdokkaan sukunimi on tällä hetkellä 
väestötietojärjestelmässä Niemi, mutta ehdokas on 14.6.2021 
aloittanut prosessin sukunimensä vaihtamiseksi muotoon Räf. 
Ehdokas on toimittanut aluevaalilautakunnalle 
ehdokassuostumuslomakkeensa liitteenä selvityksen 
nimenvaihdosprosessin tilanteesta. Lisäksi vaaliasiamies on 
ilmoittanut, että nimenvaihdosta on puollettu nimilautakunnassa. 
Aluevaalilautakunta toteaa, että nimenvaihdoksesta on esitetty 
riittävä selvitys ja ehdokas voidaan laittaa listalle sukunimellä Räf 
(ent.Niemi). Lisäksi aluevaalilautakunta toteaa, että kyseinen 
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ehdokas on jo yleisesti tunnettu nimellä Räf, mikä puoltaa myöskin 
ehdokkaan hyväksymistä tällä nimellä. 

 
Päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Selostus:  Vaalilain 143 g -143 k §:ien mukaisesti ehdokashakemus ja ilmoitus 

vaaliliitosta tai yhteislistasta tuli jättää aluevaalilautakunnalle 
viimeistään tiistaina 14.12.2021 ennen kello 16. 
  
Vaalilain 36 §:n mukaan aluevaalilautakunta tarkastaa tässä 
34. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessa, onko 
ehdokashakemukset ja edellä mainitut ilmoitukset jätetty sille 
määräajassa ja onko asiakirjat laadittu säädetyin ja määrätyin 
muodoin sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia taikka onko heidän 
ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyä estettä. 
  
Myöhään annettu ehdokashakemus taikka ilmoitus vaaliliitosta tai 
yhteislistasta jätetään tutkimatta. 
  
Vaalilain 143 g §:n mukaan puolueen, yhteislistan tai 
valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus 
aluevaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää 
ennen kello 16. 
  
Määräaika ehdokashakemuksen antamiselle on ehdoton 
ns. preklusiivinen määräaika, jonka laiminlyöminen johtaa siihen, 
että hakemusta ei ole tehty laissa säädetyssä järjestyksessä. Se on 
siten jätettävä tutkimatta. Määräajan laiminlyönti on puute, jota ei 
voida korjata (Vaali- ja puoluelainsäädäntö s. 400, Tarasti - 
Jääskeläinen, Edita Prima 2014) 
  
Hakemuksessa olevat puutteet eivät sen sijaan johda 
tutkimatta jättämiseen. Puolueen, yhteislistan tai yhteislistan 
kuulumattoman valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehelle on viipymättä 
ilmoitettava, jos: 
  
1)      ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai 
yhteislistasta ei ole tehty vaalilain tai sen nojalla annettujen 
määräysten mukaisesti taikka ehdokashakemukseen ei ole liitetty 
vaalilaissa edellytettyjä asiakirjoja; 
 
2)      ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa 
mainitusta syystä voida pitää lainmukaisina: taikka 
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3)      ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai 
joka on asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai 
useammalla listalla. 
  
Huomautus tehdään silloinkin, kun kenties on jo etukäteen selvää, 
ettei puutteen korjaaminen ole mahdollista. 
  
Vaaliviranomaisella ei ole oikeutta ryhtyä itse korjaamaan 
asiakirjoissa havaitsemiaan virheitä ilmeisiä kirjoitusvirheitä lukuun 
ottamatta. Jos huomautusta ei ole ollenkaan tehty, hakemus tai 
ilmoitus on aluevaalilautakunnan myöhemmässä kokouksessa 
hyväksyttävä sellaisenaan. Huomautus on niin yksilöitävä, että 
vaaliasiamies tietää, millaista oikaisua, täydennystä taikka 
tarkistusta vaaditaan. Aluevaalilautakunnan asiana ei ole antaa 
ohjetta sen suhteen, miten hakemuksen tai ilmoituksen täydennys tai 
oikaisu on suoritettava, vaan asia jää vaaliasiamiehen ratkaistavaksi. 
  
Tässä kokouksessa ei tehdä päätöksiä ehdokashakemusten taikka 
vaaliliittoa tai yhteislistaa koskevien ilmoitusten hyväksymisestä 
taikka hylkäämisestä. Vain tutkimatta jättämisestä säädetyn 
määräajan laiminlyönnin vuoksi päätetään. 
  
Vaaliasiamiehellä, jolle huomautus on tehty, on oikeus 
viimeistään 22.12.2021 ennen kello 16 tehdä huomautuksesta 
johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen 
liitettyjä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehellä on 
oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa 
taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia. Jos huomautus koskee 
ilmoitusta vaaliliitosta, puolueiden vaaliasiamiehillä on oikeus antaa 
yhteinen kirjallinen ehdotuksensa ilmoituksen oikaisemiseksi. 
Vaaliasiamiehellä on oikeus em. määräajassa poistaa ehdokas, jos 
huomautus koskee sitä, että ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei 
ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa vaaleissa 
ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla. 
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Aluevaalilautakunta 20.12.2021 § 19 
 
 

§ 19 
Puolueiden keskinäisen järjestyksen määrääminen vuoden 2022 aluevaaleissa 
 

Valmistelija / lisätiedot: 
Aluevaalilautakunnan sihteeri Matti Aaltonen 
 

Päätösehdotus Aluevaalilautakunnan sihteeri Matti Aaltonen 
 

Aluevaalivaalilautakunta määrää vaalilain 37 §:n mukaisesti 
arpomalla puolueiden ja vaaliliittojen keskinäisen järjestyksen sekä 
vaaliliittojen sisällä olevien puolueiden keskinäisen järjestyksen 
ehdokaslistojen yhdistelmää varten seuraavasti: 

 
Päätös:  Aluevaalilautakunta arpoi ehdokaslistojen yhdistelmää varten 

vaalilain 37 §:n mukaisesti puolueiden ja vaaliliittojen keskinäisen 
järjestyksen, vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden 
keskinäisen järjestyksen sekä yhteislistojen keskinäisen järjestyksen 
alla olevan mukaisesti. 

 
1) Valta kuuluu kansalle r.p. 
2) Perussuomalaiset r.p. 
3) Kansallinen Kokoomus r.p. 
4) Liike Nyt r.p. 
5) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands 

Socialdemokratiska parti r.p. 
6) Suomen Kommunistinen Puolue r.p. 
7) Vihreä liitto r.p. 
8) Vasemmistoliitto r.p., Vänsterförbundet r.p.  
9) Kristallipuolue r.p. 
10) Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. 
11) Suomen Keskusta r.p.  
12) Eläinoikeuspuolue - Djurrättspartiet r.p. 
13) Svenska folkpartiet i Finland r.p. 
14) Piraattipuolue r.p.  
15) Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland 

(KD) r.p. 
16)  Uudenmaan sitoutumattomien Länsi-Uudenmaan yhteislista 
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Selostus:  Vaalilain 37 §:n mukaan tässä 34. päivänä ennen vaalipäivää 
pidettävässä kokouksessa määrätään puolueiden, yhteislistojen ja 
valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen 
yhdistelmää varten. 
 
Järjestys määrätään arpomalla seuraavasti: 
1) arvotaan ensin vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja 
vaaliliittojen keskinäinen järjestys; 
2) sen jälkeen arvotaan vaaliliitossa sen muodostaneiden 
puolueiden keskinäinen järjestys; sekä 
3) lopuksi arvotaan yhteislistojen keskinäinen järjestys. 
 
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään 
aakkosjärjestykseen. 
 
Puolueen ehdokkaat pysyvät ehdokashakemuksessa ilmoitetussa 
järjestyksessä ja yhteislistan valitsijayhdistykset siinä järjestyksessä, 
mihin ne on ilmoituksessa asetettu. 
  
Ehdokashakemuksia ovat jättäneet (aakkosjärjestyksessä): 

 
- Eläinoikeuspuolue r.p. 
- Kansallinen Kokoomus r.p. 
- Kristallipuolue r.p. 
- Liberaalipuolue - Vapaus valita r.p. 
- Liike Nyt r.p. 
- Perussuomalaiset r.p. 
- Piraattipuolue r.p. 
- Suomen Keskusta r.p. 
- Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland 
(KD) r.p. 
- Suomen Kommunistinen puolue r.p. 
- Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue - Finlands 
Socialdemokratiska Parti r.p. 
- Svenska folkpartiet i Finland r.p- Suomen ruotsalainen 
kansanpuolue r.p. 
- Valta kuuluu kansalle r.p. 
- Vasemmistoliitto r.p - Vänsterföbundet r.p. 
- Vihreä liitto r.p. 
- Minna Hakapää 
- Martin Honkanen 
- Markku Korhonen 
- Riitta Luhtala 
- Jenna Polkko 
- Jan Tallqvist 
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Valitsijayhdistykset Hakapää, Honkanen, Korhonen, Luhtala, Polkko 
ja Tallqvist ovat ilmoittaneet muodostavansa yhteislistan, jonka nimi 
on Uudenmaan sitoutumattomien Länsi-Uudenmaan yhteislista. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 16 ja § 17 
 
Muutoksenhakukielto 
 
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
hyvinvointialueista annetun lain 141 §:n mukaan hakea muutosta. 
 
 
 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 18 ja § 19 
 

Muutoksenhakukielto 
 
Edellä mainituista päätöksistä ei saa hakea erikseen muutosta (Vaalilaki 45 §) 


